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egyezés szerint közöltetnek 

Karácsony előtt. 
Közeledik a Szent Karácsony ün-* 

nepe. É s ünnepi készülődésben van az 
egész ország. A kereskedők karácsonyi 
árukat kínálnak, és az országnak az 
a népe, mely küzd a. létért - a nehéz 
megélhetési viszonyok közepette, most 
még jobban küzd, hogy övéinek kellé 
messe tegye az ünnepet. 

Maga az ünnep, a Szent Karácsony, 
a kereszténység legszebb, legmagaszto
sabb ünnepe. Á s-zeretet ünnepének is 
hívják, mert ezen a napon szeretel 
költözik be kunyhóba és palotába egy
aránt GazdagJ és* szegény egyformán 
ünnepel, egyenlő áhítat költözik szí-" 
vükbe, csak a külsős"^ más, amennyi
ben a gazdag csillogóbb karácsonyfát. | 
állít, mint a szegény. 
*- - É s ilyenkor karácsony előtt idő

szerű felvetni azt a kérdést: vajjonJ 
megtudja-e ünnepelni kellően mindéit | 
szegény ember a karácsonyt és ha nem 

tudja, gondolnak-e azok a szegényekre, 
a sorsüklözöttekre, akik duslálkodnak 
a jólétben? a szegény ember gyermekei 
is tudják, hogy ezen a napon született 
meg a kis Jézuska, csak azt nem tud
ják, hogy miért feledkezett meg róluk, 
miért nem hoz nekik is ajándékot? 
Bizony, á. gazdag* tJ9ztály általában nem 
törődik a szegénnyel. Örül, ha nem hall 
róluk, ha nem látja őket és becsukja 
szemét, fülét, ha emberi nyomort kell 
látnia, vagy hallania. 

A gazdagok csak ott szeretnek jó
tékonyságot gyakorolni, ahol ez mulat
sággal, a külső pompa csillogtatásával 
jár. Jótékony egyesületek csak kis szám
mal vannak és amelyek vannak . is, 
azok sem gyakorolnak intenzív jóté
konyságot. Egy-egy szegényt agyontámo
gatnak ugyan és tele is kürtölik a vi
lágot evvel, de általában a szegények 
ezrein-segitve nincsen/. . 

Karácsony a szeretet ünnepe. De 
csak jelképileg. Igazában nem ugy van. 

Mert ha igazán a szeretet ünnepe volna, 
akkor a gazdagok ilyenkor, karácsony 
előtt felkerekednének, felkeresnék a 
szegényeket, a hideg szobában fagyos
kodó, éhes, rongyos, sápadt gyermeke
ket és gondoskodnának az ő karácso
nyukról is. A kis Jézuska születését a 
szegény gyermek is tudomásul venné 
és ő is örülne neki " 

- Ha egyöntetűen igy cselekednének, 
a jólét, a pénz, a boldogság emberei, 
egyúttal társadalmi kötelességet is tel
jesítenének. Talán nem volna annyi a 
gonosztevő, mint most. Legalább az a 
szegény generáció, mely a. társadalom 
szeretetében melegszik, nem volna há
látlan, nem lopna, nem gyilkolna. Hogy 
gonosztevők szép számmal vannak, 
egyenesen a közönyös társadalomnak 
köszönhető. -Mert miért ne gyilkolna, 
lopna az a szegény ördög, aki gyermek
kora óta csak utálni tanulta a társa
dalmat, amely ót mindig félrerugta? . .'. 

Karácsony előtt vagyunk. A sze-

A gyöngyről. 
A gyöngy tudvalevőleg bizonyos kagy

lófajokban képződik, még pedig valószinOleg 
ngy, hogy a kagyló valamikép megsérül, vagy 
valami idegen tárgy szorul teknői közé, me
lyet aztán apránkint finom mészréteg vesz 
körül. Olyan formán, mint mikor,meszes 
vizbe valami tárgyat állítunk, pl. a margit
szigeti melegforrás vizébe, — ezt is idomulva 

••^"••OhlWi." tapasztaljak ezt—a? jrtenségei,Tip!_ 
apró kosarakat s egyéb tárgyakat szoktak a 
vizbe rakni, hogy azok mésszé váljanak, ille
tőleg mészréteggel boritódjaaak be. •'"••• • 

Csakhogy a kagylóból (árfolyamainkban 
is élő efféle állatot >békateknyö«-nek hívják) 
kiváló mész egészen más, amennyiben gyö
nyörű színjátéka van s ezért olyan becses. 

A gyöngytermő kagylók legnagyobb ré
sze a melegebb tengerekben él. Leggazdagabb 
telepük a Persa-öböl, hol vagy 30ezer ember 
foglalkozik halászatokkal s a további keze-

A halászat bevégeztével a bárkák visz-
szatérnek a parthoz, hol a tulajdonképpeni 
gyöngykeresés vészi kezdetét. .Minden egyes 
kagylót felfeszíteni és átvizsgálni lassú munka 
lenne, azért az egész zsákmányt kisebb göd
rökbe teszik, hogy a kagylók a vízhiány mi-

*. Ha az ál|at .aaegsjünyélni, a 
teknő macától szethyf" 

rás nagyon egyszerű; az egyes kagylókból 
kiszedik az állatot s gondosan megvizsgálják, 
nem rejt-e magában gyöngyöt Az összegyűj
tött gyöngyöket több, fokozatosan ritkább 
szitán kirázzák a igy az osztályozás általáno
san elfogadott nagyság fokozatok szerint ha
mar megtörténik.' 

Ékszerül -nevezetesen feltűzve, csak • 
legnagyobbakat és a középnagyságuakathasz
nálják; a kicsinyeket suly szerint adjak el. 

A gyöngykagyló telepek épen ugy mint 
az osztriga telepek nagyon sokat szenvedtek 
a rendszertelen halászat következtében. 

• • . Kondacsinál 1795. előtt a gyöngykagyló 
telepek több mint hárommillió forintot jöve
delmeztek Hollandiának s bár Koudacsi még 
jelenleg is egyike a legnépesebb telepeknek, 
jövedelme már jelentékenyen alá szállt. 

lepek' úgyszólván"'egészen-tönkr 
nyolország, Ferdinánd, V. Karoly és II. Fülöp 
idejében több milliót érő gyöngyöt kapott 
amerikai gyarmataiból, hol a gyöngyhalászat 
gazdag városokat teremtett. Cartanegában 
(Spanyolország) hajdan .több utca kizárólag 
gyöngykereskedésből ál lott 

STERN M p FIA 
hornyolt tetőcserép-gyára Jánosháza. Számos e l i s m e r ő 
levél é s k i tüntetés . Állandóan kapható: I. rendű tégla 32 K . 

. ' Y Y • • n. „ „ 24., 
Hornyolt tetőcserép: - - - - - - - - 80 „ 
Apré tetőcserép: - - - - -» ' - - - - 40 „ 



Jánosháza és Vidéke 01. s/nm 

retet ünnepe előtt. Keressük, fel mind
annyian, akiknek módunkban áll, a 
nyomorgókat, a J ^ z ó k á l , az éhezőket és' 
tegyük lehetővé, hogy ők is ünnepeljék 
a Itarácsonyt H a eztjnegtesszük, a mi 
karácsonyunk is szebb és melegebb lesz L> 

• Garai Kornél. 

Válasz 
Dr. Marton Adolf A Népszövetség c. c ikkére . 

Irta : Hová* P i l . 

Csak alig pár napja, megalakítottuk a 
Katholikus Népszövetség helyi szervezetét Já
nosházán és Pálfán. Ezt a tényt bírálgatva e 
lap felelős szerkesztője, dr. Marion ^Adolf 
jónak látta »A Népszövetség, cimü cikket 
meginti .és benne egy csomó nagyon helyes 
és lényeges kérdést feltéve szükségességét, 
célját és hasznát tudakolni az általunk 
meghonosított intézménynek. 

Nem vonom kélségbe f hogy a cikkírót 
cikkének megírásában helyes cél és jó szán
dék vezérelte, "tle sajnálattal tapasztaltam, 
hogy cikke részint meg nem értve, részint 
pedig másként értelmezve, félreértésekre adott 
okot. 

Hogy tehát a félreértések alapján meg
nyilvánult aggodalmak eloszoljanak," másrészt 
pedig, hogy a felvételi kérdések válasz nél
kül ne maradjanak, elhatároztam, hogy vála
szolok a nevezett cikkre. 

Mi a Kalh. Kéitszővetség célja? 
A m. kir. belügyminiszternek 1908 j a n . J 

25-én kelt 9504—ka. s/áiuu rendeletével | szork.j Kz az ut, amelyre tagságunk révén rá 
jóváhagyott hlapszabá'yok 2. §-a i-zeriiit 

kebelébe vonja. — A 4. §,a szerint: Törvé
nyes előfeltételek és az e tekiutetben fönn
álló hatósági szabályok betartásával népgyü-
leseket, szabadlanitásokat, értekezletet tart, 
hogy a népet és vezetőit az erkölcsi és gaz
dasági bajok forrásaival és azok orvoslásának 
módjaival megismertesse. — Az 5. §-a sze
rint: Folyóiratokkal, röpiratokkal tájékoztatja 
tagjait, a felmerülő gazdasági, társadalmi és 
paaWbi 
melyeket a viszonyok a népszövetségre hári 
tanak. — A 6. §-a szerint: Kioktat a gazda
sági, szövetkezeti ügyekről, vívmányokról, tüz 
és jégbizlosilási móuozaiokról. — A 7. § a 
szerint:-^ katholikus szellemű hírlapokat kö
zös erdekeinket szolgáló dolgozatokkal látja 
el. — A 8. § a szerint: A központban és le
h e t ő s é g szerint a vidéki nagyobb városokban 
is tájékoztató és védő népirodát szervez, hol 
a tag peres és perenkivüli közigazgatási, ka
tona, biztonsági, hitel, gazdasági, szolgálati 
stb. ügyeiben ingyen felvilágosítást és taná
csot nyerhet. Az iroda a hozzá beérkezett és 
igazoltnak talált panaszokat és sérelmeket a 
lehetőség szerint orvosoltatni törekszik. — A 
9. §-a szerint: A hitel, fogyasztási, biztosítási 
és más gazdasági szövet kezetek szervezésében 
az illetékesek felszólítására tanáccsal, terve
zettet, nyomtatványokkal, ismertető előadások
kal szolgál a nélkül, hogy a létesült intézmé
nyek önkormányzatát korlátozná. (Most el-
histzük, hogy a nép eljut az Ígéret földjére> 
a Kánaánba. — Szktőségl) 

Most aztán a tárgyilagosság, az igazság 
kedvéért én kérdezem, hogy az olyan intéz
mény, amelynek ilyen céljai vaunak, m m 
hasznos? (A legideálisabb intézmény. — A 

kath. társadalmi rend támogatása; n nép hit-
erkülcsi, társadalmi és gazdasági fejlődésének 
előmozdítása, annak védelme, oktatása, veze
tése és szervezése. 

Milyen eszközökkel dolgozik a kalh. Nép
szövetség céljainak elérésére ? 

Az alapszabályok 3. §-a szerint: Szünte
len- mozgalmat fejt ki, hogy a kath. társada-
daloni minél szélesebb rétegeit a szöveUégj^raényei lépten-nyomon nem igazolnák. Ha 

léptünk és amelyen haladni is akarunk, nem 
a nép boldogulásara vezet? Nem tömöritjük 
általa, nemes célok elérésére az erőket? T a 
nítással, népfólwlágositással n é m a művelődés 
ügyét, a szociális reiormok sürgetésével pedig 
nem a békés szociális haladást akarjuk szol
gálni 'í 

Hogy szükség van-e erre az intézményre, 
azt' hiába vitatnék, ha a mindennapi élet ese-

Második Fülöp spanyol király Panamá
ból egy 14000 aranyra becsült gyöngyöt ka
pott. Második Rudolf koronájának lóékességét 
is egy világhírű gyöngy képezte, melyet ké
sőbb X. Leó pápa 88000 tallérért vett meg. 
A volt angolkeletindiai társaság tulajdonában 
egy több láb hosszú gyögyfüzér van. melynek 
minden egyes szeme 200 font sterlinget 4800 
koronát ér,— :—; •— •' 
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Cerralbo és l'íchílingaue, a kaliforniai tengfr-
öbölben bírnak jelentőséggel. Ide, hol a ten
gerfenék kagylókkal es korátokkal van borítva, 
evenkint 200 hajó jár, melyek némelyike 200 
ezer dollár értékű gyöngyöt visz magával.. 

Bahrain szigetén a gyöngyhalászat éven-
kint tizenkét millió koronát jövedelmez. 

A gyöngy korántsem egyedül a tulaj-
douképeni gyüngykagylóban képződik. A kagy
lók közt még találkozik néhány, melyben már 
szintén akadnak gyöngyökre. Az óriás kagyló, 
melynek teknői két, egész három méternyi 
kerületnek, szintén gyöngytermő, csakhogy 
ezen gyöngyök koránt.-em találhatolíTily gyak

ran, mint az igazgyöngy s értékük sem oly 
nagy, mint a valódi nemes gyöngyé. Parisban 
Rotschild bárónő tulajdonában is van két ily 
gyöngy, melyek mindegyike tyúktojás nagy
ságú, körte alakú s szép rózsaszínbe játszó. 
Értékük szintén iien nagy, de ezt inkább kü
lönös voltuknak, mini szépségűkuuk lehel 
tulajdonítani. Közép és északi Európa ,homo-
kjis-é3"SOTés medrüy bga^tjat&kjaiban js , él 
sgy kagytófaj, mely szintén gyöugytermő "ké
pességgel bir s gyöngyei szépség és színjáték 
dolgában gyakran kiállják a versenyt a keleti 
gyöngygyei. Drezdában a szász királyi múze
umban nagyon szép és értékes gyűjtemény 
található ilyen folyami gyöngyökből. 

Különben nemcsak a gyöngynek van 
nagy becse, hanem sok kagylónak héjjá is 
értékes a müiparra nézve. A kínaiak papirvé-
konyságu lemezeket fejlenek belőle s e leme
zekkel ében es faárukat díszítenek.'' 

"Franciaország évenként átuuf 590.000 
kilogramm gyöngyházat használ fel. 

belemélyedünk -t mai társadalmi rendfczei, a 
gazdasági és kereskedelmi élet szemléleletébe, 
ha áz élet árja posványosabb, fertőzottebb 
helyek mellett is elsodor. berniünké., akkor 
önkénytelenül érezni fogjuk magunk is ama 
bajokat, hiányokat, amely.-km segíteni, ame
lyeket pótolni van hivatva a Katholikus Nép
szövetség. Ha kinyitjuk a szemünket és nem
csak nézzük, de meg is látjuk, észre, is vesz-

réndelleiiessegeket, ferdeségeket, akkor 
megtudjuk érteni ennek az üdvös intézmény
nek a szükségességét. 

Hogy az egy korona tagsági < díj leher-e 
á belépő tagoknak, azt sem én, sem Marton 
Adolf dr. nem birálhalj'jk meg igazságosan, 
banerij csak az illető tagok. Ok tudják majd 
megmondani évek multán, hogy az evenkint 
befizetett egy-egy korona teher volt-e, ki a 
sárba ^tlóbolt pénz" volt-e, vagy pedig egy 
olyan tőke, amely a tagilletményképen havon- -
kínt kapott füzetekben, naptárakban, avagy 

'az ingyenes tanácsok és jogvédelemben tíz
szeresen visszatérült és gyümölcsözött. 

Ami pedig azt a valakinek a szekere 
tolását Illeti, arra, ugy gondolom, hogy amint 
eddig nem voltunk kaphatók, ugy ezután se 
leszünk. Ónálló, független emberek voltun I. 
vagyunk és leszünk. De meg aztán az egyéni, 
az önérdekek keresése, előmozdítása ellenkezne 
is az alapszabályokkal. 

Hogy a Katholikus Népszövetségnek sok
irányú és nagy körre kiterjedő tevékenységé 
sikeres len-e, meghozza-e a maga j ó - g y ü 
mölcséi, azt majd meg fogja mulatni a jö
vendő. 

* 

Az audeatur altéra p.n - - l .énél fogva 
közöltem ezen cikket, dacára annak, hogy az 
én álláspontomat tartom a helyesnek, inert 
néhány év előtt már megalakították felsőbb 
parancsra a Kath. Köröket. Most más a cé
gér, de a tulajdonosok ugyanazok. Szerintem 
jót kell gyakorolni érdek nélkül, áz az igazi 
jótett. Alit ér az, ha mondom: -adjál nekem 
előbb valamit aztán én neked adok*. Adj 1 
koronái, azért adok ingyen tanácsot, naptárt 
stb. Hát ez nemes telt? »Ha nem adsz, én 
sem adok'. A jövő megmutatja, kinek van 
igaza ? 

Dr. Marton Adolf. 

ÜVEGBŐL TÁPLÁLT 
gyermekek, rózsás és teli arcunkká, erősekké 
és életvidámakká válnak, ha * 

SCOTT-fole csi ikamájaalaj EMÜÍ,SI0-t 
adnak nekj . . . . ^ fcT^jpj^'jTf -

A Scolt-féle Emulsió-ban 
levő tiszta és könnyen emészt
hető táplálék, gyorsan jóváteszi 
a táplálkozásnak akármely fo
gyatkozását. 

A . S C O T T - f é l e EMULS10 t 
nagyon szeretik krémszerü izé
ért. Kitűnő bármilyen okból 
eredő erőhanyntlás és gyenge
ség ellen. 

Al Kniiilsn'. 
vásárlásánál 
n 'SCOTT-
féle módszer 
védjegyét — 
a halasit — 
kérjük figye
lem!*-venni. 

A S C 0 T T-fele EMÜLSIO 
a legkiválóbb. 
Egy eredeti íves ára 2 I 50 fillér. 

Kapható minifon gyógytárban. 
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Heti krónika. 
7 ~ ! 1 1 ' 

Személy i hir. Gróf Erdődy Sándor, f. 
hó 12-én városuukba_ érkezett, hogy uradal
mába a vadászatokat megtartsa; f. hó 13-án, 
Szi.-Ódorfán, 14-én Jánosházai Folsőerdő és 
Kört*3lyesmezfi, 15-én Károlyházán volt va
dászat. Vendégek voltak: Horváth Miklós, 
iWgöte- Takács Ferenc,..Onka 
Ferenc, Celldömölk; Szabó Lajos, Mánd; 
Kukorelly- Károly, Tacskánd;, Kovács Béla, ; 

Gecseny; Kristóf. István, Jánbsháza. Teritékre 
került 408 drb. nyúl, 65 ttm facánkakas, 1 
erdei szalonka, 12 drb. fogoly, 2 drb. róka.-

Egy vá lasz tás epi lógusa. Mult év dec. 
havában megbízta az izr. hitközség képviselő
testülete Lőwínger Ignác, volt hitközségi el
nököt, hogy a szabálytalanul lefolyt válasz
tást felebbezze meg. Lówínger Ignác a_ meg
bízásnak eleget tett s a per eldőlte után fel
merült költségeket a hitközség nem akarta 
kiegyenlíteni. Ismét perre került a dolog, mi
vel az újonnan megválasztott képviselőtestü
let megtagadta a kifizetését, kifogásolva azt, 
hogy az akkori képviselőtestület nem volt 
határozatképes, dacára annak, hogy oly ki
váló tagok, mint Rozner József és Salzbérger 
Mór is jelen voltak azon gyűlésen. Kedden 

-volt a tárgyalás, amelyen először konstatálta 
a járasbiró a jegyzőkönyvet, hogy igenis ha
tározatképes volt, igy a költségeket a hitköz
ség tartozik kifizetni. 

Tanitók viszálya, A tanítók közt duló 
viszályról a közönség már rég tudomást szer
zett,, csak a tanfelügyelő hallgat. Kemény Si
mon izr. tanító We.isz Salamonnal már ellen
séges viszonyban vaii, TOo^t Nóvák Pállal 
kezdett. Azt állította róla, hogy haraistanu-
vailoraást tett ellene, majd ugyanezt irta is 
róla 'egyik vidéki lapban; Nóvák beperelte 
ezért a celldömölki bíróságnál, ahol szerdán 
voll'a tárgyalás. A bíróság 30 korona pénz
birsággal sújtotta Keményt, behajthatlanság 
esetén 3 napi elzárásra s az összes költségek 
fedezésére. JDgyanekkor megbízta Nóvák, Dr. 
Scheiber Zsigmond celldömölki ügyvédet, hogy 
Kemény ellen sajtópert indítson azon érdeki 
lapban, közzétett rágalmazó nyilatkozatáért. 

Elhányt matróna. Özvegy dr. Figuly 
Györgyné, szül. Nagy Betti Jánosházán el-
huuyt. Haláláról őszinte részvéttel vettük az 

. alábbi gyászjelentést. Özv. Keresztes Gyuláné 
szül. Nagy Karolina ügy a saját, mint az 
összes rokonság nevében fájdalomtól megtöri 
szívvel jelenti, felejthetetlen jó testvér és ro
kon Özv. dr, Figuly Györgyné (sz. Nagy Betti), 
életének ó7 - ikévében rövid szenvedés ,utáu^ 
f.,hó t 1 - é n * * f f i i ! ^ 

•AOiBiaognlt hűlt teteméi,J. hó 13_án délelőtt 
10 órakor 1 fognak a róm. kath. sírkertben 
örök nyugalomra helyeztetni, Jánosháza, 1909. 
december hó 11-én. Áldás é s béke lengjen 
drága hamvai fölött. 

Elkal lódó mill iók. Ha megtekintjük a 
hivatalos sorsolási jegyzéket,- azt látjuk, h .gy. 
évről-évre óriási mértékben nő a fel nem 
vett nyereményeknek, az úgynevezett hátralé
koknak H száma. Ez azért van, mert a sors-
jegybirtokos közönség felületesen vizsgálja 
meg koronként a húzások eredményeit Ennél
fogva, akinek sorsjegyei és más értékpapírjai 
vannak, arra nézve rendkívül fontos egy 
megbízható sor?o|ási lapnak a járatása. Ilyen
ként ajánlható a .Pénzügyi, Hírlap, melynek 
sorsolási részét a magy, kir. péuzü«yminisz-

$0. s z í ín 

ter és a magy. kir. kereskedelemügyi minisz
ter, — mint megbizhatóan és /pontosan szer
kesztett lapot hivatalosan ajánlottak. A lap 
olcsó, inert egész évre az előfizetés csak 8 
koronába kerül ésr ezért még január elején 
minden előfizető kap egy Pénzügyi és egy 
Tőzsdei évkönyvet, am •ly sok hasznos tudni
valón kivül közli -a hivatalosan kimutatott 

i hátralékosok, azaz azon sorsjegyek számait, 
mar régebben kisorsoltattak, kifize

tésre még bemutatva nem lettek. A 8 kor. 
előfizetés a_ kiadóhivatalba: (VÍI. Rákóci-ut 
44 sz.). küldendő be postautalvánnyal. 

...'. ' á l aradi vesz tóhe ly sorsjátéka. Arad 
város közönsége 100,000 korona kölcsönt 
vett fel az aradi vestiöhely megváltási árá
nak részbeni fedezésere. A még hiányzó ösz-
szeget a folyamatban levő sorsjátékból reméli 
pótolni u bizottság. Barabás Béla orsz. képvi
selő, a bizottság elnöke a hazafias közönség 
pártfogásába ajánlja a sorsjátékot, amely le
hetővé teszi, hogy 1910 ben az aradi olgotha 
a nemzet tulajdona legyen. Egy sorsjegy ára 
1 I oronar^TTÍuzasT január hó 8 án okvetlen 
megtartják. Sorsjegyek rendelhetők a központi 
irodában: Budapest, VII. Akácfa-utca 39. 
Minden 30 darab sorsjegy után megküldi a 
bizottság ajándékul az Aradi Vértanuk Al
buma cimü gyönyörű díszmunkát, melynek 
bolti ára 20 korona.--*' ' :-vT- ••- • 

A modern újságírás. Ismeretes, hogy 
az olvasóközönség napjainkban milyen igé
nyeket fűz az újságíráshoz. Nem lehet ma 
már a közönséget semmiféle ügyeskedéssel 
és csillogó külsőségekkel félrevezetni. Első 
sorban következetes, iguz és lélekből fakadó 
politikai irányt követel, amely nem a hata
lom erdeke; után szaladgál és nem üzleti cé
lokat hajszol, hanem férfias, szívós és önzet
len munkával szolgálja a maga elé kitűzöm 
jfányt. Emellett a közönség jó es gyors érte-
sÍJItséget is kíván a laptól. Ma m á r a modern 
kor igényei szerint csaknem az expressvtmal 
is csigalassúsággal közeledik. Telefonössze
köttetésekkel és sürgönyökkel bonyolítjuk le 
sürgősebb érintkezéseinket. Iparos, kereskedő, 
földbirtokos, köztisztviselő és minden intelli
gens ember ezer érdekszálakkal van a leg
frissebb üzleti értesítésekhez, tőzsdei hírekhez 
és a napi események ismeretéhez fűzve. Nem 
lehet megvárni, mig mások mindent előbb 
megtudnak és az események ismeretéből ma
goknak hasznot merítenek. Mindent meg
előzve gyorsan és hitelesen kell értesülni az 
események lefolyásáról Ez a mai kor leg
első rangú kívánsága. Mindezeknek a feltéte
leknek teljes mértékben megfelel a 'Magyar
ország*, amely az ország egyik legterjedtebb 
és legtekintélyesebb politikai lapja és amely 

ÍJ[övetkezetes,.iin»iUeiLé3..JuL|íy*a.s iráiwávat-

j p a 3 ^ ^ ^ ^ m m a s r ^ , 
ismerését és bizalmát. -A >Magyarország« pá
ratlan technikai tökéletességgel gyűjti össze 
naponként., a , világeseményeket és juttatja 
azokat már kora reggel az olvasó közönség 
kezeibe. Nem kell várni félnapokat; mig valaki 
tájékozva lesz az eseményekről, mindenki a 
legtávolabb eső vidéken is már korán- reggel 
megtudhatja, mi történt a nagy világban? A 
• Magyarország, értesülései megbízhatóak, tu

dósításai igazak és érdekesek. Emellett min
den sora oly válogatottsággal van szerkesztve, 
.hogy mindenki bizalommal viheti be a lapot 
családi körébe is. A .Magyarország, kiadó
hivatala (Budapest, Teréz-körut 19.} bárkinek 
kéizséRgel kflld mutatványszámokat. A »Má*-
gyarország. előfizetési ára egy hóra' K 10 
f, negyedévre 7 K. . 

Fontos köz lemények a hőlgyközőnség 
részére . Azon tisztelt hölgyek, kik, á legutolsó 
fővárosi divat szerint .akarják kalapjaikat dí-
szittetni és alakíttatni, amellett, hogy ez sokba 
ne kerüljön, forduljanak bizalommal Friedrich 
Mariska divatárusnőhöz, Budapest V L V ö r ö s 
marty-utca 73:, aki ezirányban készséggel ád 
díjmentesen levélbeli felvilágosítást. ízléses, 
•gjoré és olcsó -munka_A.. Iftgrégihh kalap is 
a legdivatpsabban és a legszebben lesz át
alakítva. . ™ 

T U a legszebb karácsony i a jándék? 
E kérdésben sokan törik fejűket a karácsonyi 
ünnepek előtt. Kétségtelen, hogy. egy kará
csonyt ajándék csak akkor felel meg rendel
tetésének, ha szépsége mellett egyúttal prak
tikus is. M a már alig vanl akás, ahol képek 
ne díszítenék a falakat. Százszorta fokozódik 
azonban a hatás, ha lakásunkat valamely 
kedves hozzátartozónknak művészi ohíjfestmé-
nyü, vagy krétarajzu arcképe díszíti. Égy 
ilyen arckép egyúttal a legszebb, a legkedve
sebb és legmaradandóbb karácsonyi ajándék. 
A .RáfáeU fényképészeti és festészeti mű-
intézet. Budapest, Rottenbiller-utca 46. amel
lett, hogy a.főváros legelső ilyen műintézete, 
még egyuttat-fettünően eleső araívnl is az 
egész országban nagy népszerűséget és ked
veltségét szerzett magának. Rendelésnél ele
gendő egy fénykép beküldése. Krétarajzok 
már 6 koronától, ^Olajfestmények 10 koroná
tól rendelhetők díszes paszparlurával. E hír
neves műintézet lapunk olvasóinak készséggel 
szolgál előzetes felvilágosítással és árjegyzék
kel. — Megbízható ügynökök mindenütt fel
vétetnek.-

Ausztráliai szokások. Ausztrália nem
csak a legfiatalabb és legkisebb világrész, 
de legkevesebbet is tudunk róla. Ujabban egy 
angol tudós közölt róla némi ismereteket A 
benszülöltek csokoládébarna szinü emberek, 
meztelenül járnak és bőrüket hegyes kóda
rabbal mindenféle ákmii bakommal karcolják 
tele. A gyerekek nevolése és'oktatása csupáti 
abból áll, hogy megtanítják a nyomot meg
ismerni, ami egyetlen mesterségükben, a va
dászatban nagy segítségükre van. A fiúgyer
meket 12 éves korában férfiúvá avatják, ami 
ugy történik, hogy a szerencsétlent kiviszik a 
mezőn- és felhajigálják a levegőbe. Tizenkét-
éves korától a fiu az apó.-a házában lakik, 
tizennyolc éves korában aztán megháza-
sitják. Ha rósz vadász és nem ejt el elég 
vadat, az apósa elveszi tőle az asszonyt ,és 
odaadja másnak, ami nagy csapás ránézve, 
mert az ilyen férfi nem kap több asszonyt 
Ha az asszony özvegyen marad, a férjét két 
esztendeig némasággal gyászolja. Ezt az óriási 
önmegtagadás! csinálja utána más nemzetbeli 
asszony! 

Szakái é s bajuszadó. Amerikában és 
Angliában. .Sgittkevesebb "azoknak-a ~ 
*\MÍ szakaVffi 
a szakái és bajuszviselést mar régen bojkot
tálta. Az Egyesült-Államok New-Jersey - á|la~. 
mában ugylátszik, még ezzel az eredménnyel . 
sem elégednek meg, mert egy képviselő nem
régen törvényjavaslatot nyújtott be. amely a 
bajuszt és szakált meg akarja adóztatta. Ez 
a javaslat az olyan emberekre, akiknek « 
azakála kicsi, .20 koronát ró ki adó gyanánt, 
a nagy szakaiunkra 200 koronát A tervezet 
felett még .iem döntött a törvényhozás, de a 
hangulatból ítélve nem lehetetlen, hogy elfogja 
fogadni, mert nagyon gyűlölik, a szaká'as em
bereket. Nálunk Magyarországon a bolondok 
házába csuknák az olyan képviselőt, aki éf-
félo-imlitvánnyal merne elöáHani. Legfeljebb 
Wekerle venné védelmébe, akinek nem kel
lene bajuszadót fizetni 
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Salzberger Rudolf jelentése szerint: 
Buza 
RjZS 
Árpa 
Zab 
Bab 
Tengeri 

Irányzat 

13 
890 
6-80—-
71)0—7'20 
9 — 
6 — 
pr. lOü kgr. 

lanyha. 

1310 korona. 
9 — 

r*~ ^ 
Marchbein Ignácz 
órás, ékszerész és látszerész 
J á n o s í i á z a , F ö l é r , i B r G y ó g y s z e r t á r m e l l e t t . 

ALAPÍTÁSI ÉV 1901. 

Legalkalmasabb és legcélszerűbb 

karácsonyi és újévi 
ajándék-tárgyak 

= r : beszerzési helye. = 
Raktáron tartok mindennemű zseb-, inga-, 
falt- él ébresztő-órákat, úgyszintén arany él 
ezüsfSraákSzert, cm. aranyláncok, gyűrűk, 
karkötök, fülbevalók itb — Különlegességet 
tartok I . rendű „Omega" gyártmányn, úgy
szintén lapos gavaUér zsebórákból. „System 
Roskopf Pattal" zsebórák S koronától feljebb. 
Nagy választékú raktár I . f . Khinai ezüst 
dísztárgyakban. Órajavitásokat elfogadok és 
azt a legpontosabban elkészítem, 1 évi irás-
- beU lótallaa meUett. -
PONTOS ÉS LELKIISMERETES KISZOLGÁLÁS! 
Vidéki megrendelések még aznap eszközöl
tetnek. — Törött aranyat és ezüstöt a aapl 
I ! árfolyam szerint beváltom. 11 

2947/tk. 1909, sz. , 

Árverési hirdetményi kivonat. 
. / A celldömölki kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
ijogy Korányi' Viktor budapesti lakos, 
végrehájtatónak — Simon Jánosné -sz. 
Horváth Rozália és Bognár Ferencné 
sz. Török Roválitt jánosházai lakosok, 
végrehajtást szenvedők elleni 2500 K' 
tökekövetéléüTés járulékai iránti vegre"-
hajtás. ügyében a celldömölki kir. járás
bíróság területén lévő, a jánosházai 1398. 
sz. telekjegyzökönyvbe A/l. 106. hrszám 
alatt foglalt 168. sz. házas 248 öl te
rületű' ingatlan és az 1634. hrsz. alatt 
foglalt közös sertés legelőhöz 180 öles 
részre 368 K, — a jánosházai 1521. 
sz. tjkvben A f 706/2/b. hrszám alatt 
foglajt 845 1/3 öles (szántó a holtóban) 
ingatlanra Í68 K, — "a f 706/3/a. 
hrszám alatt foglalt 132/3. öles ingat
lanra (szántó a holtóban) 3 K, — a f 
1326 hrszám alatt foglalt I. holdas in
gatlanra (erdti, legelő a kelédi útra dür 
lőben)T09 K, — az I. 289. hrszám 
alatt foglalt 48. számú házas 197. öles 
ingatlanra és az 1634. hrszámu közös 
sertés legelőről 350. öles xészre 807 K, 
— a II, 1240/2. hrszám alatt foglalt 
493 1/3 öles és az 1367/2. hrsz. alatt 
foglalt 760. öles erdő és legelő a ke-
lédi útra, illetve a karakói határra dű
lőben 59 K. — a jánosházai 1456. sz. i 

I. hold 273. öles ingatlanból B. '8. a-
Simon Jánosnó sz. Horváth Rozi */6-od 
rész illetőségére (rét a közép dűlőben) 
299 K, — a f. 1338/s. hrsz. a foglalt 
erdő, legelő karakói határra dűlőben 
800 öles ingatlanból ugyanannak fele 
rész illetőségére 65 K, — a fl338/b. 
hrsz7itlatt foglalt 800. -öles ingatlanból , 
ugyanannak 3 / l - r ( Í 8 z illetőségére (erdő, 
legelő a karakói határra) 65 koronában,,. 

-megállapított...kikiáltási .árbau az ár-
verést efoendelte és hogy a fentebb 
megjelölT ingatlanok 1909. évi december 
hé 30. (harminc) napjának délelőtt 9 
érakor. Jánosháza községházánál meg
tartandó nyilvános "árverésen eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak a 
becsár 10 %" a t készpénzben, vagy az 
1881. évi 60. t.c. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. szám a. kelt 
igazságügyminisztéri rendelet 81. §-ában " 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, vagy áz 1881. 
évi 60, t.-c. 170. §-a értelmében a bá-

i natpénznek a bíróságnál történt előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt' átszolgáltatni. :— illetve vevő 
a bánatpénzt a vételár 10 °/0-ig nyom
ban kiegészíteni. 

Celldömölk, 1909. évi okt. 20 
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság. 

DR. SZABÓ IMRE 
kir. ítélőtáblai biró. 

Kérem a m. t. yeyőközönségnek 
szíves pártfogását és vagyok haza-

• fias tisztelettel : 

Marchbein Ignácz 
órás , ékszerész é s látszerész . 

a d ó 
azonnal, egv nagy üzlethelyi
ség, lakással. JANOSHÁZÁN, 
a vásártéren, az újonnan épült 
— (Kovács-féle házban.) — 
Bővebb értesítést ad a kiadó 
hivatalunk — vagy a tulaj
donos Kovács szál lodás 
DEVECSERBEN (Nemzeti szálló.) 

= Eladó 

tjkönyvben A I, 937. hrsz. alatt foglalt 1 
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Stock-Cognac Medicina! 
szavatolt valódi borpárlat 

Camis és Stock 
gőzpároló telepiből, BARCOLA. 

Egyedüli C o g n a c-gözíözöde állandó 
hivatalos vegyi ellenőrzés alatt. 

Kapható Jánosházán: 
SINGER SÁNDOR üzletében. 

j T m n i í d s 

Botforgatható) dákókkal 

lyókkal együtt. — Értesítést 

ad a Sörházban: Krenn Józset 

K É R D E Z Z Ü K MEG A H Á Z I O R V O S T ! 

rondorfí 
l i k u s 

t e r m é s z e t e s ! 

H a l l ó ! 
világ legnagyobb 

H a l l ó ! 

szenzációja ? 
B) A Blériot- fé le repülőgép. 
A) Dehogy, dehogy. A Blériot-féle s z ö 

vetek, amelyek csak 

CSEH KÁLMÁN ŐS F I A 
áruházában kaphatók Mesés szövet é s olcsó. 
12 forintért már szép divatos zakkó OltOoyt 
csinál, vagy szép felöltőt, vagy télikabátot 

Meggyőződhetik bárki, csak nézze meg 
a kirakatot, ott az árak feltüntetve vannak. 

Kívánatra mintákat házhoi küldünk. 
Elsőrendű munkaerő és szabász. 

Cseh Kálmán és fia 
1 férfi-szabok. 

Nyomatolt Dinkgreve Nándor vTüanyéröáe tn-rendezelt Könyvnyomdájában Czelldümolk. 


